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1. OBJETIVO 

Este procedimento tem como objetivo sistematizar os requisitos mínimos necessários 

para atingir os parâmetros de segurança, proteção ao meio ambiente e qualidade 

pretendidos pela CIGÁS na execução da construção de redes em PEAD (Polietileno de 

Alta Densidade), nos segmentos Residencial e Comercial, possuindo uma excelente 

resistência à corrosão e abrasão e alta resistência a impactos, no que consiste a matriz 

de responsabilidade setorial, métodos construtivos e segurança operacional. 

2. REFERÊNCIA DOCUMENTAL 

2.1 ABNT NBR 8196 – Desenho Técnico – Emprego de Escalas. 

2.2 ABNT NBR 8403 – Aplicação de linhas em desenhos – tipos de linhas – largura de 

linhas. 

2.3 ABNT NBR 8415 - Tubos e conexões de polietileno - Verificação da resistência à 

pressão hidrostática interna. 

2.4 ABNT NBR 15526 – Redes de distribuição interna para gases combustíveis em 

instalações residenciais e comerciais – Projeto e execução; 

2.5 ABNT NBR 15358 – Redes de distribuição para gases combustíveis em instalações 

comerciais e industriais – Projeto e execução; 

2.6 ABNT NBR 12236 – Critérios de projeto, montagem e operação de postos de gás 

combustível comprimido; 

2.7 ABNT NBR 12712 – Projetos de sistemas de transmissão e distribuição de gás 

combustível; 

2.8 ABNT NBR 12912 – Rosca NPT para tubos – Dimensões; 

2.9 ABNT NBR 13103 – Instalação de aparelhos a gás para uso residencial – Requisitos 

dos Ambientes 

2.10 ABNT NBR 13127 – Medidor de gás tipo diafragma, para instalações residenciais 

2.11 ABNT NBR 13206 – Tubos de cobre leve, médio e pesado, sem costura, para 

condução de fluidos – Requisitos. 
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2.12 ABNT NBR 13419 – Mangueira de borracha para condução de gases GLP/GN/GNF 

- ESPECIFICAÇÃO. 

2.13 ABNT NBR 13953 - Fio para enrolamentos – Ensaios – CANCELADA e substituída 

por ABNT NBR NM 60851-2:2006 - Fios para enrolamentos - Métodos de ensaios  

Parte 2: Determinação das dimensões (IEC 60851-2:1997, MOD). 

2.14 ABNT NBR 13954 -  Inspeção de fios para enrolamento – Procedimento – 

CANCELADA e substituída por ABNT NBR NM 299:2006 - Procedimento de inspeção de 

fios para enrolamentos. 

2.15 ABNT NBR 14177 – Tubo flexível metálico para instalações domestica de gás 

combustível. 

2.16 ABNT NBR 14461 – Sistemas para distribuição de gás combustível para redes 

enterradas – Tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 – instalação em obras por 

método destrutivo (Vala a Céu Aberto) 

2.17 ABNT NBR 14462 – Sistemas para distribuição de gás combustível para redes 

enterradas – Tubos de polietileno PE 80 e PE 100 – Requisitos 

2.18 ABNT NBR 14463 – Sistemas para distribuição de gás combustível para redes 

enterradas – Conexões de polietileno PE 80 e PE 100 – Requisitos 

2.19 ABNT NBR 14464 – Sistemas para distribuição de gás combustível para redes 

enterradas – Tubos Conexões de polietileno PE 80 e PE 100 – Execução de solda de 

topo 

2.20 ABNT NBR 14465 - Sistemas para distribuição de gás combustível em redes 
enterradas - Execução de solda por eletrofusão. 
 
2.21 ABNT NBR 14470 - Conexões de polietileno PE 80 e PE 100 - Verificação da 
resistência ao impacto em tês de serviço. 
 
2.22 ABNT NBR 14472 - Tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 - Qualificação 

do soldador 

2.23 ABNT NBR 14473 -Tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 - Reparo ou 

acoplamento de novo trecho à rede em carga, com utilização do Processo de 

esmagamento (pinçamento). 

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=1718
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=1709
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2.24 ABNT NBR 14745 – Tubo de cobre sem costura flexível, para condução de fluido – 

Requisitos 

2.25 ABNT NBR 14788 – Válvulas de esfera – Requisitos 

2.26 ABNT NBR 14955 – Tubos flexível de borracha para uso em instalação de GLP/GN 

– Requisitos métodos de ensaios 

2.27 ABNT NBR 15277 – Conexões com terminais de compressão para uso com tubos 

de cobre – Requisitos  

2.28 ABNT NBR 15345 – Instalação predial de tubos e conexões de cobre e ligas – 

Procedimento 

2.29 ABNT NBR  15385 – Redes de distribuição para gases combustíveis em instalações 

comercial e industrial – Projeto e execução 

2.30 ABENDI NA-01 - Qualificação e Certificação de Pessoal em Ensaios Não-

Destrutivos; 

2.31 FBTS-001 - Qualificação e Certificação de Inspetores de Soldagem- Procedimento; 

3. ABRANGÊNCIA 

3.1 Este procedimento será aplicado nos serviços de construção de rede em PEAD em 

diversos diâmetros, barras ou bobinas para atendimento aos clientes de fornecimento de 

GÁS NATURAL em toda área de concessão da CIGÁS, na instalação e distribuição da 

rede de gás natural, em condomínios residenciais, comércio, indústria e outras 

localidades que possuam em suas atividades aparelho a gás, como fornos, fogões, 

chapas, assadeira, fritadeiras, churrasqueiras, cafeteiras, aquecedor de água, geradores 

de água quente, aquecedores de ambiente, máquina de lavar e secar roupa, geladeiras e 

freezers, entre outros aparelhos a gás. 

4. TERMOS E DEFINIÇÕES 

4.1 Analista de Planejamento - É o colaborador da Companhia designado pelo Gerente 

de Engenharia para fiscalizar o planejamento, medição e programações; 

4.2 Aparelho de gás – Aparelho destinado à utilização de gás combustível; 
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4.3 Autoridades competente – Órgão, repartição pública ou privada, pessoa jurídica ou 

física, investida de autoridade pela legislação vigente, para examinar, aprovar, autorizar 

ou fiscalizar as instalações de gás. Na ausência da legislação especifica, a autoridade 

competente é a própria entidade pública ou privada que projeta e/ou executa a rede de 

distribuição interna, bem como aquelas entidades devidamente autorizadas pelo poder 

público a distribuir gás combustível;   

4.4 Capacidade volumétrica – Capacidade total em volume de agua que o recipiente ou 

a tubulação pode comportar; 

4.5 Certificado de Qualidade de Material – É o registro dos resultados de ensaios, 

testes e exames, exigidos pelas normas e realizados pelo fabricante do material; 

4.6 CIGÁS (Companhia de Gás do Amazonas) - É a empresa proprietária do 

empreendimento; 

4.7 Comissionamento - Conjuntos de procedimentos, ensaios, regulagens e ajustes 

necessários a colocação de uma rede de distribuição interna em operação; 

4.8 Composto de polietileno PE 80 e PE 100 – Material fabricado com polímero base de 

polietileno, contendo os aditivos e o pigmento necessários à fabricação de tubos de 

polietileno; 

4.9 Condicionamento – Conjunto de serviços a serem executados nos materiais, 

equipamentos e sistemas de uma instalação com o objetivo de deixá-los nas condições 

requeridas para funcionamento normal. O Condicionamento compreende a preservação, a 

simulação de funcionamento e a preparação para entrada em operação, executada antes 

do início da operação assistida da instalação; 

4.10 Conexão tipo "ponta" – Conexão de polietileno cujas dimensões, na região de 

soldagem, correspondem às dimensões do tubo equivalente; 

4.11 Consumidor – Pessoal física ou jurídica responsável pelo consumo de gás; 

4.12 Densidade relativa do gás – Relação entre a densidade absoluta do gás e a 

densidade absoluta do ar seco, na mesma pressão e temperatura; 
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4.13 Descomissionamento – Conjunto de procedimentos necessários para retirada de 

operação de rede de distribuição interna; 

4.14 Dispositivo de segurança – Dispositivo destinado a proteger a rede de distribuição 

interna bem como os equipamentos ou aparelhos de gás; 

4.15 E.N.D – Ensaio Não Destrutivo; 

4.16 Edificações – Construção de materiais diversos (Alvenaria, madeira e metal etc.), de 

caráter relativo ou permanente, que ocupa determinada área ou terreno, limitado de 

parede ou teto, que serve para fins diversos como, por exemplo, depósito, garagens 

fechadas, moradias e etc; 

4.17 EPS – Especificação de Procedimento de Soldagem; 

4.18 Fiscal de Obra - É o colaborador da Companhia designado pelo Gerente da 

Engenharia para fiscalizar as Obras de construção e Montagem;  

4.19 Gás Natural – Hidrocarbonetos combustíveis gasosos, essencialmente metano e 

outras pequenas frações de outros hidrocarbonetos;  

4.20 Gerente da engenharia - É o gestor da Companhia responsável pelo gerenciamento 

do empreendimento; 

4.21 Máxima pressão de operação (MPO): Maior pressão na qual um sistema de gás, 

sob condições normais, é operado; 

4.22 Medidor – Equipamento destinada a medição de gás; 

4.23 Niples – Qualquer segmento de tubo com comprimento menor que o comprimento 

padrão dos tubos utilizados na obra; 

4.24 Ovalização da conexão: Diferença entre o maior e o menor diâmetro interno de 

uma mesma seção, no caso das conexões eletrofundidas, ou diferença entre o maior e o 

menor diâmetro externo de uma mesma seção, nos casos das conexões tipo ponta; 

4.25 Ovalização do tubo: Diferença entre os valores máximo e mínimo do diâmetro 

externo do tubo arredondado para o 0,1 mm mais próximo; 
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4.26 Perda de carga – Perda de pressão de gás ao logo da tubulação e acessórios; 

4.27 Ponto de utilização – Extremidade de tubulação da rede interna destinada a 

receber os aparelhos de gás; 

4.28 Potência adotada – Potência utilizada para dimensionamento do trecho em questão; 

4.29 Potência computada – Somatório das potências máximas dos aparelhos de gás 

alimentado pelo trecho em questão;   

4.30 Potência nominal ao aparelho de gás – Quantidade de calor contida no 

combustível, consumida na unidade de tempo pelo aparelho de gás, com todos os 

queimadores acesos e regulados com as válvulas totalmente aberta; 

4.31 Procedimento da Executante – É o documento emitido pela firma executante dos 

serviços que define os parâmetros e as condições de execução de determinado serviço 

de construção, pré-montagem ou montagem; 

4.32 Projetista - É o colaborador da companhia designado pela Gerente de Engenharia 

para supervisionar as atividades de projeto;  

4.33 Prumada – Tubulação vertical, parte constituinte da rede de distribuição interna, que 

conduz o gás para um ou mais pavimentos; 

4.34 Prumada coletiva – Prumada que abastece um grupo de unidades habitacionais; 

4.35 Rede de distribuição interna – Conjuntos de tubulações, medidores, reguladores e 

válvulas, com os necessários complementos, destinados a condução de uso do gás, 

compreendido entre limite de propriedade até os pontos de utilização, com pressão de 

operação não superior a 150 kPa (1,53 kgf / m; 

4.36 Regulador de pressão – Dispositivo a reduzir a pressão de gás; 

4.37 Sobre comprimento – É o comprimento adicional deixado nas peças pré-fabricadas 

visando permitir eventuais ajustes no campo; 

4.38 Spool – Subconjunto pré-fabricado de uma linha, formado pelo menos por uma 

conexão em niple ou duas conexões; 
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4.39 Supervisor de Obras – É o colaborador da Companhia designado pelo Gerente de 

Engenharia para supervisionar as Obras de Construção e Montagem; 

4.40 Supervisor de Projeto - – É o colaborador da Companhia designado pelo Gerente 

de Engenharia para supervisionar as atiividades de projeto; 

4.41 Supervisor de Qualidade - É o colaborador da Companhia designado pelo Gerente 

de Engenharia para supervisionar o Controle de Qualidade do Produto; 

4.42 Tê de serviço: Conexão para execução de derivação, que contém ferramenta de 

corte capaz de puncionar tubulações de PE 80 ou PE 100 que estejam em carga; 

4.43 Técnico de Segurança- É o colaborador da Companhia designado pelo Gerente de 

GQSMS para fiscalizar as diretrizes de segurança, meio ambiente e saude; 

4.44 Tubo de polietileno PE 80 e PE 100: Tubo fabricado com composto de polietileno 

PE 80 ou PE 100, respectivamente; 

4.45 Tubo- luva – Duto no qual a tubulação de gás é inserida e instalada no seu interior; 

4.46 Unidade Habitacional – Propriedade que serve de habitação ou ocupação para 

qualquer finalidade, podendo ser utilizada independentemente das demais; 

4.47 Válvula de alivio – Válvula projetada para reduzir rapidamente a pressão, a jusante 

dela, quando tal pressão excede o valo máximo estabelecido; 

4.48 Válvula de bloqueio automático - Válvula com finalidade de interrompe o fluxo de 

gás sempre que não forem atendidos os limites pré-ajustados.   

4.49 Válvula de bloqueio manual – Válvula com finalidade de interromper o fluxo de gás 

mediante acionamento manual; 

5. RESPONSABILIDADES 

 5.1 Responsabilidade da CIGÁS 

5.1.1 Cabe a CIGÁS, quando executando os empreendimentos por terceiros, munir a 

empresa contratada para execução dos serviços, com todas as informações pertinentes 
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para a execução das obras tais como; memoriais descritivos, projeto básico, instruções de 

trabalho e procedimentos. 

5.2 Atribuições e Responsabilidade da Contratada  

5.2.1 Os projetos da rede devem ser elaborados com o registro nos respectivos órgãos de 

classe, acompanhada com a devida ART. 

5.2.2 A construção da rede, deve ser realizada com pessoal treinado e com capacitação 

técnica, registrado nos respectivos órgãos de classe, acompanhado com a devida ART. 

5.2.3 Após a conclusão da construção, deverá apresentar ensaio de estanqueidade, 

testes e laudos técnicos (ENDs – ensaios não destrutivos), correspondente pelo 

responsável, registrado nos respectivos órgãos de classe, acompanhado com a devida 

ART. 

5.2.4 O comissionamento da rede, deverá ser realizada por profissional com capacitação 

técnica, registrado nos respectivos órgãos de classe, acompanhando com a devida ART. 

6. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES 

6.1 DOCUMENTOS  

6.1.1 Para a distribuição e construção da rede, a contratada deverá providenciar os 

seguintes documentos. 

A) Projeto memorial de cálculo, incluindo isométricos completos da rede, identificação 

dos materiais, diâmetros e comprimentos das tubulações, tipo de localização de válvulas 

e acessórios para instalação da rede de gás natural; 

B) Anotações e responsabilidade técnica (ART) de elaboração de projeto e instalação; 

C) Atualização do projeto conforme construído; 

D) Laudo e ensaios de estanqueidade; 

E) Liberação da rede para utilização em carga; 
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F) O instalador, ao realizar as soldagens, deve exigir que o soldador apresente 

credencial de qualificação dentro do prazo de validade; 

6.1.2 Os documentos citados servem para a análise e conferência quando solicitado, pela 

fiscalização, encarregados e afins e os representantes dos órgãos públicos. Devem estar 

disponíveis no local da atividade e em local de fácil acesso. 

6.2 REGULAMENTAÇÃO LEGAIS E RECOMENDAÇÕES 

6.2.1 Recomendações legais (leis, decretos, portarias no âmbito federal, estadual e 

municipal) aplicáveis sempre devem ser observadas no projeto e execução de rede de 

distribuição. 

6.2.2 Recomenda-se que matérias e equipamentos possuam conformidades atestadas 

com relação aos requisitos das respectivas normas de especificação. 

6.2.3 Recomenda-se que a qualificação do corpo técnico envolvido nos serviços de 

projeto e execução, tocante aos requisitos de qualidade, segurança e meio ambiente, bem 

como a mão de obra empregada na realização de cada tipo de serviço executado, 

possuam conformidade atestada. 

6.2.4 Para que a rede de distribuição mantenha as condições de operação e segurança, 

recomenda-se que os proprietários dos estabelecimentos, após o período de garantia da 

rede, verifiquem com a concessionaria CIGÁS, as inspeções e recomendações 

periódicas.   

6.3 MATERIAS, EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS 

6.3.1 Os materiais, equipamentos e dispositivos utilizado na rede de distribuição de gás 

natural devem possuir resistência físico-química adequada à sua aplicação e compatível à 

condução de gás natural, bem como deve ser resistentes ou está adequadamente 

protegido contra agressão do meio. 

6.3.2 A pressão de projeto dos materiais, equipamentos e dispositivos utilizados na rede 

de distribuição, deve ser no mínimo a pressão do ensaio de estanqueidade. 
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6.3.3 A escolha do material para uma determinada tubulação deve levar em consideração 

diversos fatores, como: condições de operação, métodos de instalação e união definidos 

e fatores econômicos e comercial. 

6.4 TUBOS 

6.4.1 Para execução das redes de distribuição são admitidos: 

a) Tubos de condução em aço carbono com ou sem costura, conforme ABNT NBR – 5580 

no mínimo classe média, ABNT NBR – 5590 no mínimo classe normal API 5L grau A com 

espessura mínima correspondente a SCH 40 conforme ANSI/ASME B36.10M. 

b) Tubo de condução de cobre rígido, sem costura, com espessura mínima de 0,8 mm 

conforme ABNT NBR – 13206. 

c) Tubo de condução de cobre flexível, sem costura, com classe 2 ou 3 conforme ABNT 

NBR – 14743. 

d) Tubo de condução de polietileno (PE-80 ou PE-100) para redes enterradas conforme 

ABNT NBR – 14462. 

6.5 CONEXÕES 

6.5.1 Para execução das conexões são admitidas: 

a) Conexões de aço forjado, atendendo as especificações da ASME/ANSI B. 16.9;  

b)  Conexões de ferro fundido maleável, conforme ABNT NBR 6943, ABNT NBR 6925 

ou ASMI B16.3; 

c) Conexões de cobre e ligas de cobre para acoplamento soldado ou roscado dos tubos 

de cobre, conforme ABNT NBR 11720; 

d) Conexões com terminal de compressão para uso com tubos de cobre, conforme 

ABNT NBR 15277; 

e) Conexões de PE para linha enterradas, conforme ABNT NBR 14463; 
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f) Conexões para transição entre tubo PE e tubo metálicas, para rede enterradas, 

conforme ASTM D 2513 ASTM F 1973; 

6.5.2 Todo lote de produção das conexões deve ser acompanhado do seu certificado de 

qualidade, que permita sua rastreabilidade, contemplando ao menos os requisitos das 

tabelas a seguir, e também o certificado de lote da matéria prima utilizada, exigida pela 

norma aplicável. Os ensaios de todas as peças também devem ser executados conforme 

as tabelas abaixo e atender as suas características.   
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6.6 DISPOSITIVOS DE INTERLIGAÇÃO 

6.6.1 Para se efetuar a interligação entre o ponto de utilização e o aparelho de gás, 

medidor e dispositivo de instrumentos são admitidos: 

a) Mangueiras flexíveis de borracha, compatíveis com pressão de operação, conforme 

ABNT NBR 13419; 

b) Tubos flexível metálicos, conforme ABNT NBR 14177; 

c) Tubo de condução de cobre flexível, sem costura classe 2 ou 3, conforme ABNT NBR 

14775; 

d) Tubo flexível de borracha para uso em instalações de GLP/GN, conforme ABNT NBR    

14855; 

6.7 VÁVULA DE BLOQUEIO 

6.7.1 As válvulas de bloqueio utilizada na rede de distribuição interna deve ser tipo esfera 

ou globo. 

6.7.2 As válvulas metálicas devem ser conforme ABNT NBR14788. 

6.8 REGULADORES DE PRESSÃO 

6.8.1 Os reguladores de pressão devem ser selecionados de forma a atender a pressão 

da rede de distribuição onde estão instalados e a potência adotada prevista para aparelho 

de gás por eles servido.  

6.9 MEDIDORES 

6.9.1 Os medidores do tipo diafragma utilizados nas instalações devem ser conforme 

ABNT NBR 13127. 

6.9.2 Os medidores de gás devem permitir a medição de volume de gás correspondente à 

potência adotada para os aparelhos a gás por eles servidos prevista para o trecho de rede 

onde serão instalados. 
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a) Válvula de bloqueio automático (ex. de acionamento, por sobrepressão, subpressão, 

ação térmica entre outros); 

6.10 MANÔMETRO  

O manômetro deve ser dimensionado para atuar preferencialmente entre 20% e 80% de 

seu final de escala, conforme ABNT NBR 8189 e ABNT NBR 14105. 

6.11 FILTRO 

Os filtros devem possuir elementos filtrantes substituíveis ou permitir limpeza periódica. 

6.12 ESCOLHA DO MATERIAL 

6.12.1 RESISTÊNCIA A PRESSÃO INTERNA 

6.12.1.1 A resistência a pressão interna do tubo depende da Tensão Circunferencial do 

Material na temperatura e vida útil projetada. 

6.12.1.2 Para os materiais plásticos, esses valores são definidos e os materiais 

classificados pelas normas ISO 12.162 (ASTMD 3350) através de curvas de regressão 

levantadas as variadas temperaturas de operação, conforme ISO TR 9080 (ASTM D-

2837). 

6.12.1.3 Os materiais são classificados pela Mínima Resistencia Requerida (MRS – 

Minimum Required Strength) assim determinada em MPa, para uma vida útil mínima de 

50 anos a 20°C. 
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6.13 PRESSÃO NOMINAL 

6.13.1 A Pressão Nominal (PN em bar) do tubo e definida em função do MRS (MPa) e 

suas dimensões: 

 

C: Fator de Segurança aplicado (normalmente 1,25) 

SDR: Relação Padronizada (DE/e), Diâmetro Externo Nominal/Espessura mínima de 

parede. 

 

6.13.2 Ainda que de mesmo MRS, os materiais podem ter comportamentos muito distintos 

em função da temperatura de aplicação e vida útil. 

6.14 FAIXA DE TEMPERATURA MAIS ADEQUADA DOS MATERIAIS 
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6.15 CARACTERÍSTICA PREPONDERANTE DOS MATERIAIS 

 

6.16 APLICAÇÕES TÍPICAS DOS MATERIAIS 

a) Ramais de Água: PE 80; 

b) Redes de Água: PE 80, PE 100; 

c) Adutoras de Agua e Linhas de Esgoto sob Pressão: PE 100; 

d) Tubos Corrugados para Esgoto sob Gravidade: PE, PPH, PPR; 

e) Tubos Corrugados para Drenagem: PE, PPH, PPR; 
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f) Tubos Corrugados e Lisos para Telecomunicação: PE; 

g) Linhas de Incêndio Enterradas: PE 100; 

h) Carreteis Autopropelidos para Irrigação: PE 80; 

i) Redes de Irrigação: PE 80, PE 100; 

j) Ramais de Irrigação por Gotejamento e Microaspersão: PEBD e/ou PEBDL; 

k) Redes e Ramais de Gás Combustível: PE 80, PE 100; 

l) Linhas de Ar Comprimido: PE 100, PPR; 

m) Linhas Industriais até 40°C: PE 80, PE 100, PPR, PPH; 

n) Linhas Industriais acima 40°C: PPR e PPH; 

o) Linhas de Transporte de Sólidos: PE 100; 

p) Instalações Prediais de Agua Fria: PPR, PEX, PE-RT, Multicamada; 

q) Instalações Prediais de Agua Quente: PPR, PEX, PE-RT, Multicamada; 

r) Instalações Prediais de Gás Combustível: Multicamada; 

6.17 DIMENSIONAMENTO  

6.17.1 LEVANTAMENTO DE CONSUMO DE GÁS 

6.17.1.1 Deve ser levantado perfil de consumo do gás natural com relação aos aparelhos 

de gás a serem utilizados, de forma a determinar o consumo máximo instantâneo da rede 

de distribuição. 

6.17.1.2 Para efeito do estabelecimento do consumo máximo instantâneo, devem ser 

considerados o poder calorifico inferior (PCI) e a eficiência dos aparelhos a gás. 

6.17.1.3 Pode ser também considerado eventual simultaneidade do consumo na rede de 

distribuição interna como previsão para o aumento de demanda futura. 
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6.18 CONSIDERAÇÕES REFERENTES AO DIMENSIONAMENTO 

6.18.1 O dimensionamento deve ser realizado para atendimento do gás natural (GN) 

selecionando-se os maiores diâmetros de tubos, trecho a trecho da instalação. 

Alternativamente, o dimensionamento pode ser realizado para atendimento exclusivo de 

GN. 

6.18.2 No dimensionamento das tubulações, deve-se observar o seguinte:  

a) disponibilidade de fornecimento de gás natural; 

b) previsão para acréscimo de demanda associado aos aparelhos a gás natural; 

c) existência de legislação local referente à instalação de rede e uso de gás natural; 

6.18.3 A pressão máxima da rede de distribuição interna deve ser 150 kPa. É 

recomendado que a definição dessa pressão leve em consideração as condições 

climáticas e limitações operacionais. 

6.18.4 A pressão da rede de distribuição interna dentro das unidades habitacionais deve 

ser limitada a 7,5 kPa. 

6.18.5 O dimensionamento da tubulação pode ser realizado por qualquer metodologia 

tecnicamente reconhecida. O dimensionamento da tubulação de gás deve ser realizado 

de modo a atender a pressão e a vazão necessárias para suprir a instalação, levando-se 

em conta a perda de carga máxima admitida para permitir um perfeito funcionamento dos 

aparelhos a gás. 

6.18.6 Cada trecho de tubulação deve ser dimensionado computando-se a soma das 

vazões dos aparelhos a gás por ele servido. 

6.18.7 Cada trecho de tubulação a jusante de um regulador deve ser dimensionado de 

forma independente. 
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6.19 PARÂMETROS DE CÁLCULO 

6.19.1 A pressão de entrega, densidade e poder calorífico do gás natural (GN) para 

realização do dimensionamento deve ser obtido junto à entidade devidamente autorizada, 

pelo poder público, a distribuir gás natural (GN). 

6.19.2 Pode ser adotado o seguinte dado: 

a) Gás natural (GN): poder calorífico inferior (PCI) 8 600 kcal/m3 (20 °C e 1atm) e 

densidade relativa ao ar 0,6; 

b) A potência nominal dos aparelhos a gás deve ser obtida junto à do fabricante do 

aparelho a ser instalado. 

c) Nos pontos de utilização sugere-se a verificação de oscilações momentâneas de 

pressão, variando entre mais 15% e menos 25% da pressão nominal. 

6.18.2 No dimensionamento da rede de distribuição interna, devem ser consideradas as 

seguintes condições: 

a) perda de carga máxima admitida para rede com aparelhos conectados diretamente a 

ela: 10% da pressão de operação, devendo ser respeitada a faixa de pressão de 

funcionamento dos aparelhos a gás previstos nos pontos de utilização; 

b) perda de carga máxima admitida para rede que alimenta um regulador de pressão: 

30% da pressão de operação, devendo ser respeitada a faixa de pressão de 

funcionamento do regulador de pressão; 

c) velocidade máxima admitida para redes: 20 m/s 

6.20 CONSTRUÇÃO E MONTAGEM PARA REDE EM PEAD 

6.20.1 DEFINIÇÃO DO PROJETO DE REDE EM PEAD 

6.20.1.1 O projeto deve incluir desenhos indicativos das tubulações, seus diâmetros, 

perfis longitudinais, posicionamento das conexões e seus tipos, válvulas e demais 

elementos. Deve conter, também, a posição de outras tubulações ou galerias, passíveis 

de interferir nos trabalhos de assentamento. 
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6.20.1.2 Juntamente com os desenhos, deve-se ter o memorial descritivo do tipo de 

envolvimento a ser dado à tubulação e de seu estado final de compactação, assim como 

detalhes executivos de passagens notáveis das tubulações.  

6.20.1.3 O uso da escala deve ser conforme estabelecido na norma ABNT NBR 8196. A 

escala dos desenhos deve ser escrita no local próprio da legenda e, quando necessário, 

desenhada sob a forma da escala gráfica junto ao traço inferior do quadro do papel, com 

um comprimento mínimo de 150 mm. 

6.20.1.4 A altura mínima para letras, algarismos e símbolos deve ser de 01mm, na 

elaboração de documentos por meio eletrônico, devem, preferencialmente, ser utilizadas 

fonte da família helvética. 

6.20.1.5 Os tipos das linhas devem ser conforme a norma ABNT NBR 8403. É 

recomendada que a espessura mínima normal das linhas dos desenhos seja de 0,35 mm 

e que para as linhas de chamada, de cota e outras linhas secundárias dos desenhos a 

espessura mínima seja de 0,13mm. 

6.20.1.6 Todas as folhas do documento devem conter um quadro destinado à legenda, 

contendo todas as indicações necessárias à sua exata identificação e interpretação. 

6.20.1.7 Outras diretrizes que devem ser seguidas constam na ITCIG.ENG.01 – Execução 

de Documentos Técnicos. 

6.21 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

6.21.1 Execuções de todas as operações necessárias para a representação, no papel ou 

em arquivo digital dos elementos do terreno, seu contorno, dimensões e posição relativa, 

tais como a medição de ângulos e distâncias, a execução de cálculos e desenhos 

necessários à sua representação gráfica, para que possa cadastrar áreas urbanas, 

suburbanas, industrial e rural destinadas ao projeto; cadastramento de interferências, 

cadastramento de juntas soldadas, demarcação de diretriz de dutos e elaboração de As 

built. Devem ser atendidos os requisitos estabelecidos no procedimento de segurança e 

meio ambiente para contratos, a área de execução dos serviços deve estar devidamente 

sinalizada em conformidade com as disposições da instrução de identificação e 

sinalização de obras, todos os serviços topográficos de levantamento e implantação de 
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gasodutos devem ser executados com equipamento eletrônico tipo estação total com 

capacidade de memória  para registro dos dados, além de outros detalhes que podem ser 

consultados na ITCIG.ENG.25 – Levantamento Topográfico. 

6.22 MÉTODO NÃO DESTRUTIVO - CONSTRUÇÃO POR FURO DIRECIONAL 

6.22.1 O método de construção não destrutivo (conhecido como furo direcional), é um 

método que permite executar a instalação da tubulação sem a necessidade de abertura 

de vala, somente com a abertura de pequenas áreas para a entrada da haste de 

perfuração que também servirá para a realização do puxe do tubo e a posterior soldagem 

da tubulação nos locais de encontro. 

a) Geralmente são utilizados em:  

b) Cruzamentos;  

c) Travessias de rios, córregos e igarapés;  

d) Desvios de Interferências;  

e) Linha Contínua; 

f) Área urbana de grande circulação. 

6.22.2 Os principais fatores a serem considerados são: 

a) Caminhamento da tubulação, se substituirá linha velha ou novo caminhamento; 

b) Desnível projetado da tubulação (possível ou não de ser atendido); 

c) Espaço para entrada do equipamento de instalação (caminhões-bomba, guinchos, 

etc); 

d) Espaço para abertura da vala de entrada e saída da tubulação; 

e) Ângulo e curvatura de entrada da tubulação; 

f) Tipo de solo e interferências, entre outros. 
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     6.22.3 Procedimentos básicos: 

a) Topografia, Sondagens e Cadastramento das interferências (de concessionárias 

que oferecem o seu serviço à população, tais como: saneamento, energia, água, telefonia 

e etc....), no trajeto da linha e projeto de definição da travessia. Conveniente usar 

equipamento de detecção de cabos elétricos. 

b) Abertura das caixas (poços) nas duas extremidades da linha, para a entrada e 

saída da ferramenta de perfuração. O comprimento de perfuração contínua depende do 

equipamento e características do terreno. São comprimentos usuais de até 200 m. Há 

casos excepcionais de até 2000 m. 

c) Posicionamento da Unidade de Perfuração na caixa de entrada e adequado 

aterramento da unidade, protegendo o operador de acidentes por contato com cabos 

elétricos enterrados eventualmente não previamente identificados. 

d) Em função do terreno, determina-se o tipo de bicos injetores da lama bentonítica 

instalado na sonda de perfuração. 

e) Posiciona-se a sonda, na caixa de entrada, presa à haste de perfuração, pela qual 

é bombeada a lama bentonítica a alta pressão até seus bicos injetores. 

f) Após a passagem da sonda, constituindo o furo piloto de aproximadamente 2 

polegadas, esta é substituída por uma broca escareadora/alargadora que também possui 

bicos injetores de lama bentonítica. 

6.22.4 Para executar uma perfuração direcionada, a construtora deve seguir as seguintes 

recomendações: 

a) Preocupar-se com possíveis manutenções futuras;  

b) Estudar a necessidade de Sinalização de dutos enterrados, conforme procedimentos 

e orientações da CIGÁS através da sua ITCIG.ENG.22 – Identificação de Sinalização da 

Rede de Distribuição de Gás Natural; 

c) Evitar sempre a contaminação das águas com qualquer tipo de material antrópico, 

desde espumas não naturais, óleos e graxas, corantes e resíduos sólidos; 
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d) Verificar interferências com o meio ambiente (cortes, valas, aterros, etc.), e, se entrar 

em contato direto com os corpos de água fazer a classificação dos mesmos através de 

análises laboratoriais, para que com o fim da atividade possa ser verificada se o mesmo 

não foi afetado e se foi, qual o impacto ocasionado; 

e) Devem ser seguidas as condutas da ITCIG.ENG.24 – Método Não Destrutivo – 

perfuração direcionada.  

6.23 ARMAZENAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE TUBOS EM PEAD 

6.23.1 Após o recebimento dos tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100, devem 

seguir os seguintes critérios de armazenamento:  

6.23.2 Os tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100, quando estocados na fábrica, 

devem permanecer em local coberto protegido das intempéries. O local deve ser firme, 

plano, limpo e livre de pedras ou objetos salientes. 

6.23.3 Tubos em barras devem ser estocados em pilhas de altura máxima de 1,80 m ou 

até 12 camadas, o que for menor. Deve ser evitada a estocagem diretamente no solo. 

6.23.4 É recomendado o uso de paletes, suportes ou alças largas de vigas de madeira ou 

tablado. Os paletes podem ser de madeira ou outro material que não danifique os tubos. 

6.23.5 No caso de estocagem em prateleira, os tubos em barra devem ser escorados 

lateralmente de metro em metro. 

6.23.6 Tubos em bobinas não engradados devem ser estocados em pilhas de até 1,50 m 

ou em até duas camadas 

6.23.7 Durante a estocagem, os tubos devem permanecer tamponados. Os tampões só 

devem ser retirados quando da instalação da tubulação. 

6.23.8 Quando estocar feixes de barras de tubos travados, posicionar as travas uma 

sobre a outra. 

6.24 ESTOCAGEM DE CONEXÕES 

6.24.1 As conexões devem ser estocadas adequadamente até o momento de sua 

utilização, dando preferência à própria embalagem do fabricante. 
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6.24.2 As conexões tipo eletrofusão devem ser embaladas individualmente em sacos 

plásticos fechados. A embalagem só deve ser retirada quando da instalação da conexão, 

para que não ocorra sua oxidação precoce. 

6.24.3 Deve-se evitar estocar embalagens diretamente sobre o solo. 

6.24.4 Não armazenar conexões próximas de fontes de calor e evitar contato com 

agentes químicos agressivos, como combustíveis e solventes. 

6.24.5 Respeitar as alturas máximas de estocagem das caixas de embalagem definidas 

pelo fabricante. Não colocar outros materiais sobre as embalagens. 

6.24.6 Prevenção contra incêndio e combate ao fogo em área de estocagem:  

a) As pilhas de tubos estocados devem ser separadas pela maior distância possível para 

permitir acesso adequado no caso de incêndio e evitar a disseminação do fogo, não 

devendo ser inferiores a 2m; 

b) Os locais de estocagem devem ser mantidos livres de lixo, capim, ervas daninhas, etc., 

que no verão podem se tornar ressecados e agirem como focos de incêndio.  

c) Devem ser feitas canaletas de captação na área de armazenagem e providenciadas 

paredes contra fogo portáteis para conter um incêndio ou o polietileno fundido resultante 

de um.  

d) No combate a incêndio em polietileno é recomendado a utilização de extintores de pó 

seco, por serem considerados mais eficientes neste caso. Contudo pode ser utilizado de 

outro tipo. 

6.24.7 Nas armazenagens em obras os tubos e conexões devem ser armazenados em 

local coberto e ventilado, protegidos da ação da umidade, sol e chuva, o local deve ser 

plano, limpo, livre de pedras ou objetos salientes (se houver a necessidade de 

armazenamento das peças em local descoberto, deve-se protegê-las de modo que não 

recebam a incidência direta dos raios solares, entretanto, deve-se tomar cuidado para que 

a proteção utilizada não implique calor excessivo que possa afetar as peças).  
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6.24.8 Para o caso de tubos e conexões pretos, a matéria prima, composta com (2,5 ± 

0,5) % de negro de fumo, estabilizantes e antioxidantes, assegura grande resistência à 

exposição aos raios ultravioleta, dispensando cuidados especiais neste aspecto.  

6.24.9 Todavia, recomenda-se estocar os tubos e conexões em locais cobertos e 

ventilados para evitar a incidência direta de raios solares. Os tubos e conexões não pretos 

devem ser protegidos para não receberem a incidência direta de raios solares, nem calor 

excessivo.  

6.24.10 Além disso, o tempo total de exposição direta não deve ser superior a 6 meses. 

Quando esse período se esgotar, os materiais devem ser submetidos a ensaios de OIT 

(Determinação da Estabilidade Técnica), e pressão hidrostática para verificação de 

manutenção de suas propriedades antes de sua utilização 

6.24.11 No transporte do tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100, devem ser 

seguidos as seguintes condutas:  

6.24.12 Os veículos que transportam tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 

devem estar livres de objetos que possam danificar as peças. 

6.24.13 Durante o transporte, os tubos fornecidos em barras devem ser acondicionados 

em quadros de madeira, para que não haja flexão excessiva das barras. O espaçamento 

entre os quadros e as quantidades de camadas de tubos a serem transportados por 

embalagem deve estar de acordo com a tabela abaixo 
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Diâmetro externo nominal 

DE 

Número máximo de 

camadas por embalagem 

Espaçamento entre os 

quadros de madeira 

m 

125 12 1,20 

160 8 1,20 

   

180 8 1,50 

200 8 1,50 

225 8 1,50 

250 8 1,50 

280 8 1,50 

315 8 1,50 

 

6.24.14 Caso haja empilhamento das embalagens de tubos em barra, deve-se tomar 

cuidado para que os contatos entre as embalagens inferior e superior se deem através 

dos quadros de madeira. 

6.24.15 As bobinas, ao serem transportadas, podem ser colocadas tanto na vertical 

quanto na horizontal. 

6.24.16 A altura da pilha de bobinas deve ser tal, que a bobina do topo, possa ser 

manuseada de forma segura. 

6.24.17 A respeito das bobinas deve-se tomar cuidado ao se desenrolar, para que o tubo 

não sofra nenhum dano, ao menos duas pessoas devem estar presentes para a 

realização deste serviço, devido ao grande risco de acidentes, a não ser que se utilize 

dispositivo "desbobinadeira" projetado para conter a expansão da bobina, quando esta for 
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desamarrada. Para os tubos com DE maior ou igual a 63 mm, é obrigatório o uso de 

“desbobinadeira”. 

6.24.18 O manuseio dos tubos na obra de seguir as seguintes regras: 

a) Utilizar sempre os tubos e conexões estocados por mais tempo; 

b) As bobinas somente devem ser desamarradas imediatamente antes de serem 

utilizadas. 

c) As bobinas devem possuir amarrações em camadas intermediárias e externa. Ao 

desbobinar só retirar as amarrações necessárias, o que facilitará muito o trabalho; 

d) Ao se utilizar tubos bobinados, tome o cuidado de prender a extremidade do tubo 

antes de cortá-lo, ou a bobina poderá desfazer-se, criando dificuldades e podendo curvar 

o tubo em excesso; 

e) Sempre que possível, os tubos em bobinas devem ser lançados diretamente do 

carretel para a vala, sem limitação de extensão, até encontrar mudança de direção 

acentuada que obrigue a utilização de conexões; 

f) Ao puxar os tubos para dentro das valas, deve-se cuidar para não arrastá-los sobre 

superfícies e pedras cortantes; 

g) Não se deve utilizar tubos que apresentem ranhuras, riscos ou cortes com 

profundidades superiores a 10% da espessura de parede; 

h) Sempre que possível, os tubos devem ser soldados fora da vala, em extensões 

máximas possíveis, sem prejuízo do lançamento ou provocar deformações; 

i) Deve ser dado o tempo de resfriamento da solda estipulado no procedimento de 

soldagem, antes de movimentar a tubulação soldada; 

j) Deve ser dado o tempo mínimo para aplicar pressão após a solda, antes de 

submeter a tubulação a pressão ou grandes esforços; 

k) Se a instalação for interrompida, o tubo deve ser tamponado para evitar entrada de 

objetos estranhos e animais. 
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6.24.19 Caso a contratada precise armazenar e transportar os tubos, deverá seguir os 

mesmos critérios adotados pelas CIGÁS para assegurar a integridade da operação. 

6.24.20 A execução das manobras feitas com as tubulações deve ser acompanhada por 

um profissional habilitado do construtor e também por um profissional habilitado como 

fiscal pela administração contratante. 

6.24.21 Além desses procedimentos, outros deverão ser consultados e seguidos na 

ITCIG.ENG.07 – Recebimento e Transporte de Acessórios de Tubulação de Polietileno 

PE80 e PE100, e na norma ABNT NBR – 14461. 

                   

 

6.25 SINALIZAÇÃO DE FAIXA 

6.25.1 Todos os funcionários em trabalho permanente próximo a área de tráfego de 

veículos, devem obrigatoriamente utilizar uniformes com faixas refletivas. Pessoal em 

trânsito, supervisores, visitantes, fiscalização, devem utilizar colete refletivo tipo “X”, na 

cor alaranjado.  

6.25.2 Durante os serviços os funcionários devem estar munidos dos EPIs necessários. 
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6.25.3 As placas de identificação devem estar localizadas em locais de fácil visualização 

do público em geral. Quando localizadas às margens das vias de tráfego as placas devem 

estar orientadas de maneira a oferecer uma boa visualização pelo público. 

6.25.4 Qualquer tipo de obra na via pública não pode ser iniciado sem prévio 

entendimento com a prefeitura do município e ainda com a IMPLURB, IPAAM, 

MANAUSTRANS, SEINFRA, SEMINF, IPHAN, e concessionárias de serviços e o DNIT, 

quando se tratar de obras localizadas nas faixas de domínio das estradas estaduais ou 

federais 

6.25.5 A sinalização da Rede de Distribuição de Gás Natural compreende a instalação de: 

marcos de concreto, tachões, placas e tela de segurança, conforme modelos 

padronizados nos anexos;  

6.25.6 Todas as placas, suportes e demais partes metálicas devem receber preparação 

de superfície e pintura, conforme norma e nas cores indicadas nos modelos anexos; 

6.25.7 Outras diretrizes devem ser consultadas nas ITCIG.ENG.21- Identificação e 

Sinalização de Obras e ITCIG.ENG.22 – Identificação e Sinalização da RDGN. 

6.26 ABERTURA DE VALA  

6.26.1 Antes de iniciar a abertura da vala, esta deve estar devidamente sinalizada. A 

sinalização da vala deve estar de acordo com os códigos normativos dos órgãos 

pertinentes dos locais onde se realizar a obra. 

6.26.2 O Instalador deve comprovar sua capacidade e habilitação para instalar tubos 

poliolefínicos (feito com polímeros), com equipamentos adequados e qualificados e os 

soldadores com a qualificação em vigor na data da obra. 

6.26.3 E desejável que a largura da vala para assentamento da tubulação seja a menor 

possível, entretanto devendo ser no mínimo suficiente para permitir a compactação 

mecânica ou manual entre o tubo e a parede da vala. 
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6.26.4 A demarcação da vala deve ser efetuada por equipe de topografia e consistir 

basicamente no seguinte: 

a) a tubulação a ser assentada deve ter seu eixo demarcado, devendo-se assinalar os 

pontos onde serão instalados conexões, registros e cruzamentos em nível com outras 

tubulações ou elementos enterrados; 

b) a largura mínima da vala é função da profundidade e do terreno onde será escavada; 

c) a largura da vala no nível de assentamento do tubo deve obedecer às recomendações 

do projetista, tendo em vista algumas passagens notáveis e deve-se ater ao memorial 

descritivo do tipo de base e envolvimento a ser dado à tubulação nesses pontos. 

6.26.5 No início da escavação da vala, quer por processo manual ou mecânico, e 

necessário afastar o entulho resultante da quebra do pavimento, ou eventual base de 

revestimento do solo (subleito), para longe da borda da vala, evitando-se com isso seu 

uso indevido no envolvimento da tubulação. Os materiais não aproveitáveis, resultantes 

da escavação, devem ser imediatamente removidos para locais aprovados pela 

fiscalização, ou contidos em recipientes apropriados para evitar espalhamento sobre a 

pista. 

6.26.6 Nos serviços de quebra do pavimento e da escavação da vala devem ser 

obedecidos os preceitos da boa técnica, de modo a se evitar qualquer dano às redes 

telefônica, elétrica, de água e esgoto, de gás, etc. Deve-se também garantir a segurança 

do pessoal e a estabilidade do terreno durante a execução da obra, quando necessário, 

deve constar no projeto o tipo de escoramento. 
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6.26.7 Nas vias públicas, o material de escavação reaproveitável deve ficar na borda da 

vala, de forma a não prejudicar os trabalhos de assentamento da tubulação e não 

sobrecarregar a margem da vala. 

6.26.8 O fundo da vala deve ser preparado para receber a tubulação e deve-se observar 

as recomendações específicas do projetista, obedecendo no mínimo o prescrito nos dois 

itens seguintes 

6.26.9 Para a execução de tubulações de polietileno PE 80 e PE 100‚ é particularmente 

importante observar o seguinte: 

a) no início da escavação da vala, por processo manual ou mecânico, é necessário 

afastar o entulho resultante da quebra do pavimento ou eventual base de revestimento do 

solo para longe da borda da vala, evitando-se com isso seu uso indevido no envolvimento 

da tubulação; 

b) em locais onde haja objetos ou formações rochosas que possam causar danos à 

tubulação, deve-se promover uma escavação adicional de 0,15 m a 0,20 m e cobrir o 

fundo da vala com uma camada de terra isenta de pedras e entulhos, esta camada de 

terra deve ser devidamente compactada, o fundo da vala deve ser uniforme, devendo-se 

evitar os calos e ressaltos, para tanto, deve ser regularizado, utilizando-se areia ou 

material equivalente. 

6.26.10 Além dessas, existem outras diretrizes a serem seguidas na ITCIG.ENG.05 – 

Abertura de Vala. 

6.27 ABAIXAMENTO E COBERTURA DE TUBULAÇÃO DE POLIETILENO 

6.27.1 O fundo da vala deve ser preparado para receber a tubulação devendo-se observar 

as recomendações específicas do projeto, obedecendo no mínimo o prescrito abaixo:  

6.27.2 No início da escavação da vala, retirar a primeira camada de asfalto ou entulho, 

destinando a um local apropriado ao descarte e licenciado pelo órgão ambiental municipal 

e o material que for reaproveitado na cobertura da vala deve ser armazenado em uma 

área da contratada aprovada pela fiscalização. Durante toda a escavação deve ser 

mantida limpa sem entulhos, areia e lixo nas bordas da vala e dentro da área de 
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isolamento. Em locais onde existam objetos ou formações rochosas que possam causar 

danos à tubulação, deve-se promover uma escavação adicional de 20 cm, e cobrir o 

fundo da vala com uma camada de areia, isenta de pedras e entulhos.  

6.27.3 Outra diretrizes precisam ser consultadas na ITCIG.ENG.15 – Instalação, 

Abaixamento e Cobertura de Tubulação de Polietileno. 

6.28 ASSENTAMENTO EM PEAD 

6.28.1 As tubulações de polietileno PE 80 e PE 100 devem ser assentadas em terrenos 

com temperatura de - 20°C a 40°C. 

6.28.2 A tubulação deve ser instalada a uma distância segura de redes elétricas ou outra 

fonte de calor, de forma que não haja temperaturas circundantes que excedam 40°C. 

6.28.3 Quando a temperatura ambiente, no momento de instalação da rede, estiver 

elevada em torno de 30°C ou mais, recomenda- se que, a tubulação seja assentada de 

forma sinuosa para compensar a retração que ocorrerá quando do reaterro, devido à 

diminuição da temperatura. 

6.28.4 A tubulação deve estar a uma distância mínima de 30 cm de outras tubulações, 

como redes de água, esgoto, linhas telefônicas e elétricas (até a tensão de 1 kV) ou 

outros obstáculos. Em relação as linhas elétricas com tensão superior a 1 kV, a tubulação 

deve estar a uma distância mínima de 50 cm ou suficientemente protegida com uma tela.  

6.28.5 Em cruzamentos onde for difícil manter a distância de 30 cm, admite-se uma 

separação de 7,5 cm desde que seja providenciada a inserção de uma manta de borracha 

(neoprene ou equivalente), com no mínimo 6 mm de espessura, entre o tubo e a 

interferência encontrada. 

6.28.6 É possível a obtenção de curvas na obra, devido à flexibilidade dos tubos de 

polietileno PE 80 e PE 100. As curvas obtidas em obra devem ter raio de curvatura 

mínimo de 15 DE, para tubulações sem juntas ao longo da curva. Quando ocorrer juntas 

ao longo da curva, o raio da curva deve ser de 25 DE. 

6.28.7 É vedado o aquecimento dos tubos para a execução das curvas. 
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6.28.8 Nos pontos em que se tenha conhecimento da instalação futura de interferências 

subterrâneas, e tal intenção seja de conhecimento da obra, deverão ser tomadas as 

medidas necessárias para a instalação futura das mesmas e das devidas proteções à 

tubulação de gás. 

6.28.9 Quando atravessar jardins e/ou canteiros, ou ainda áreas com pouca profundidade 

de aterro onde a tubulação possa ser danificada por escavações indevidas, ou mesmo o 

plantio de árvores, a tubulação deve ser protegida por placas de concreto colocadas 

próximas à superfície, por exemplo a 0,10 m. 

6.28.10 Durante o assentamento da tubulação, o construtor deverá elaborar o projeto "As 

Built".  

6.28.11 Deverá constar neste documento: 

a)  A profundidade da geratriz superior da tubulação; 

b)  Esquema detalhado em planta e em corte da tubulação instalada, incluindo as 

interferências encontradas no trecho; 

c)  Completa identificação dos tubos e conexões, incluindo o DE, nomes dos fabricantes 

dos tubos e conexões e códigos que permitam rastrear as produções dos tubos e 

conexões nos programas da qualidade dos fabricantes. Estes códigos encontram-se nas 

marcações dos tubos e acessórios; 

d)  Localização das válvulas de manobra e derivações presentes no trecho, através de 

coordenadas de um ponto notável. 

6.28.12 A tubulação da rede de distribuição interna, com relação ao sistema de proteção 

de descargas atmosféricas (SPDA), deve ser conforme a ABNT NBR 5419. É proibida a 

utilização de tubulações de gás como aterramento elétrico. Tubos de polietileno somente 

devem ser utilizados em trechos enterrados e externos às projeções horizontais das 

edificações. Não é permitido dobrar tubos rígidos nas instalações da rede de distribuição 

interna. 
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6.29 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS DE MANOBRA 

6.29.1 As válvulas de manobra é um registro destinado ao bloqueio da rede devem ser de 

polietileno ou aço, com o mesmo diâmetro nominal da tubulação, e devem ser acopladas 

à tubulação através de elementos de transição.  

6.29.2 As válvulas de manobra utilizadas para bloqueio, bem como as válvulas de fecho, 

ventosas, redutoras, retenção e hidrantes quando de ferro fundido ou aço, ou outro 

material qualificado pelo contratante, devem ser conectadas à tubulação através de 

conexão colarinho/flange, também conhecida por adaptador para flange, ou ainda, por 

meio de juntas de transição de aço ou latão. Em tubulações para água e outros líquidos, 

normalmente as válvulas e hidrantes são instalados em caixas de alvenaria ou concreto. 

6.29.3 As ligações de válvulas, ventosas ou drenos nessas caixas devem estar 

adequadamente ancoradas para evitar transmitir o esforço da sua abertura e fechamento 

da tubulação. A ancoragem pode ser feita providenciando um berço de concreto 

adequado. A área do tubo a ser envolvida pela parede da caixa deve ser protegida com 

uma manta de borracha de 2 a 3 mm de espessura de forma a evitar que a movimentação 

ou expansão do tubo provoque danos ao mesmo. 

6.29.4 As válvulas de linhas de gás combustível devem ser enterradas, de maneira a 

evitar a possível formação de um represamento de gás, em caso de vazamento. Nesses 

casos, as válvulas devem ser acopladas a um tubo de manobra que permita o 

acoplamento da haste para o acionamento manual a partir da superfície. As válvulas 

devem ser adequadamente ancoradas, através da compactação do solo que a envolve, 

preferencialmente com areia adensada, ou através de bloco de concreto. Opcionalmente, 

pode-se utilizar válvulas de PE diretamente soldadas no tubo. 

6.29.5 A instalação de Drenos e Ventosas deve ser feita utilizando-se têes de redução 

com saída flangeada, como mostrados na Figura abaixo. Para ventosas e drenos até 2” 

pode-se utilizar peças de transição ou adaptadores de roscas metálicas. 

6.29.6 Válvulas tipo gás stop ou flow stop, tem aplicação crescente em redes e 

principalmente em ramais de linhas de distribuição de gás combustível. Algumas já vem 

incorporados a saída de derivação dos tês de Serviço, outros são fornecidos na forma de 
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uma luva de união, para serem soldados aos tubos dos ramais ou mesmo em pequenas 

redes (DE 20 a 63). Atuam quando ocorre um corte ou rompimento do tubo em que estão 

instalados, devido ao diferencial de pressão que assim se origina a montante e a jusante 

da válvula, fazendo com que o pequeno elemento de vedação, na forma de um torpedo, 

se desloque estancando a fuga do gás, como um tampão; também são uteis nas 

manutenções, tornando eventualmente desnecessário fechar válvulas para a execução de 

serviços. 

6.29.7 As válvulas de manobra devem ser instaladas de forma a não transmitir à 

tubulação os esforços decorrentes do seu acionamento.   

6.29.8 Deve ser possível o acionamento das válvulas de manobra enterradas a partir da 

superfície.  

6.29.9 As válvulas de manobra instaladas em poços de visita devem ser de aço.  

6.30 REATERRO E RAMAL EXTERNO 

6.30.1 A primeira camada de reaterro da tubulação deve ser de areia compactada 

manualmente até uma altura de 0,20 m acima da geratriz superior da tubulação.  

6.30.2 O solo utilizado para completar o enchimento da vala não deve conter corpos 

pontiagudos e/ou cortantes que possam danificar a tubulação, e a sua compactação deve 

ser mecânica.  

6.30.3 Deve-se instalar em toda a rede da CIGÁS, de forma contínua, uma tela de 

segurança de polietileno conforme a ITCIG.ENG.22 – Identificação e Sinalização da Rede 

de Distribuição de Gás Natural, esta tela deve ser instalada a 0,20 m de profundidade 

sobre uma superfície compactada e seu eixo deve coincidir com o eixo da tubulação.  

6.30.4 O ramal externo, deve ser executado com tubos e conexões de polietileno PE 80 e 

PE 100, com exceção do elemento de transição entre a tubulação e a válvula geral de 

bloqueio, o trecho em aço enterrado deve ser o menor possível e protegido catodicamente 

e o trecho em polietileno embutido deve ser encamisado. 

6.30.5 Para melhores instruções consultar a ITCIG.ENG.15 – Instalação, Abaixamento e 

Cobertura de Tubulação de Polietileno e a norma ABNT NBR 14461 
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6.31 CRUZAMENTOS E TRAVESSIAS 

6.31.1 Na execução de travessias e cruzamentos de dutos serão utilizadas indicações 

gerais conforme as descrições abaixo:  

6.31.2 O eixo da travessia e cruzamento deve ser perpendicular ao eixo de transferências, 

de modo a obter o menor comprimento possível. Em locações onde houver necessidade 

de soluções especiais, deverá ser através de projeto específico.  

6.31.3 Estudos geológicos, de perfil de erosão e outros que são necessários para a 

garantia de um bom projeto construtivo devem ser realizados e apresentados à 

fiscalização e ao órgão competente. 

6.31.4 Os métodos de construção de cruzamento e travessia deverão ser definidos a 

partir das limitações existentes nas autorizações de passagem, e devem ser baseados 

nas condições estabelecidas no projeto do duto. Na construção e montagem de dutos 

terrestres está incluída a execução de cruzamentos sob rodovias, ruas e ferrovias, bem 

como de travessias de cursos d’água, canais, áreas alagadas e reservatórios, devendo 

ser observadas as indicações do projeto da CIGÁS, exceto nas situações conflitantes com 

esta instrução.  

6.31.5 As seguintes diretrizes deverão ser seguidas a rigor: 

a) O projeto deve priorizar a solução de travessias acima de 100m de extensão por furo 

direcional, aliando os aspectos de segurança construtiva e operacional dos dutos, com a 

garantia de minimizar os impactos negativos ao meio ambiente;  

b) O projeto construtivo a ser apresentado pela contratada, além de obedecer ao disposto 

nesta instrução, deve atender às limitações e restrições do órgão responsável pela 

operação e/ou regulamentação do meio atravessado, o qual deve aprovar o referido 

projeto antes da sua execução;  

c) Todos os estudos geológicos, hidrológicos e de perfil de erosão e outros considerados 

necessários para garantia de um bom projeto construtivo das travessias e cruzamentos 

devem ser realizados e apresentados pela contratada; 
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6.31.5 Para a verificação é necessário consultar a ITCIG.ENG.16 – Cruzamentos e 

Travessias, para verificar outros pontos importantes. 

6.32 RECOMPOSIÇÃO E LIMPEZA 

6.32.1 Limpeza e restauração definitiva das áreas atravessadas, da urbanização e da 

recomposição de revestimento 

6.32.2 Para determinados trechos, conforme projeto e condições locais, serão aplicados 

métodos de proteção de pista em complemento aos serviços de restauração, como 

coroamento da vala e drenagem superficial. 

6.32.3 Os serviços de recomposição e limpeza serão definidos em função dos seguintes 

princípios: 

a) Garantia de segurança para a pista e para o duto; 

b) Garantia de segurança e da restauração original das propriedades de terceiros e bens 

públicos; 

c) Minimização dos impactos causados ao meio ambiente, restituindo-se na medida do 

possível, as condições originais das áreas envolvidas. 

6.32.4 A recomposição e limpeza devem ser feitas seguindo a ITCIG.ENG.17 

6.33 SECAGEM E CONDICIONAMENTO DE TUBULAÇÃO 

6.33.1 Todas as redes e ramais deverão ser submetidas a teste de comissionamento, 

qualquer parte que for renovada ou alterada também passará por teste de 

comissionamento.  

6.33.2 Condicionamento das instalações são todas as atividades necessárias para, após 

o término dos serviços de construção e montagem do duto, colocá-lo em condições de ser 

pré-operado com o gás natural. 

6.33.3 Após a conclusão final da montagem do duto e do teste pneumático, as linhas 

deverão ser condicionadas para pré-operação sendo ‘’inertizadas’’ com injeção de 

nitrogênio. 
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6.33.4 Considera-se secagem a operação de eliminação de prováveis bolsões de água 

remanescente das operações de construção e montagem, com utilização de ‘’pigs’’  

espuma de baixa densidade deslocados com ar comprimido. 

6.33.5 Nas operações de secagem e limpeza devem ser utilizados dispositivos provisórios 

de lançamento e recebimento de “pigs”, compostos de válvulas de bloqueio e tampões de 

fecho rápido, dimensionados de acordo com as pressões máximas de trabalho. 

6.33.6 O duto será considerado seco quando o pig estiver na condição de ‘’seco ao 

toque’’ 

6.33.7 Deve ser consultada e seguida a ITCIG.ENG.20 – Secagem e Condicionamento de 

Tubulação. 

6.34 ACOPLAMENTOS SOLDADOS DE TUBOS PEAD 

6.34.1 TUBOS DE POLIETILENO 

6.34.1.1 O acoplamento de tubos e conexões de PE deve ser feito por soldagem, 

atendendo aos seguintes requisitos: 

a) solda por eletrofusão, através da utilização de conexões conforme ABNT NBR 14463 e 

executadas de acordo com a ABNT NBR 14465; 

b) solda de topo, conforme ABNT NBR 14464. Além das instruções contidas nas ABNT 

NBR 14464 e ABNT NBR 14465 para soldagem das tubulações, recomenda-se a 

soldagem com acessórios eletrossoldáveis até o DN 90 e a solda de topo tubo-tubo ou 

tubo-acessório polivalente para DN 110 e superiores. 

6.35 SOLDAGEM DE TUBULAÇÃO DE POLIETILENO POR TERMOFUSÃO 

6.35.1 O método de termofusão é definido quando as duas extremidades do tubo são 

aproximadas e pressionadas entre si contra um disco intermediário aquecido, e após 

determinado tempo de aquecimento, são postas em contato e mantidas pressionadas por 

um período previamente definido, ocorrendo assim a solda. 

6.35.2 Antes de cada solda, a placa de aquecimento deve ser limpa, de modo a não 

apresentar nenhum vestígio de lama, óleo, poeira ou resíduos de soldas anteriores. As 
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superfícies externas e internas dos tubos devem ser limpas com um pano seco ou papel, 

que não soltem fibras, de modo a remover qualquer vestígio de lama ou poeira. Além 

disso, deve-se aplicar um solvente não agressivo ao polietileno para impedir a presença 

de graxa ou óleo nas extremidades dos tubos e conexões. 

6.35.3 O equipamento deve ser provido de:  

a) Estrutura básica, que incorpora uma ou mais abraçadeiras, ou garras, móveis e uma 

ou mais abraçadeiras, ou garras, fixas, onde os tubos e/ou conexões a serem soldados 

são fixados de maneira a garantir seu alinhamento durante a soldagem, deve ser 

suficientemente robusta para suportar as condições de uso em campo e as forças 

torcionais e axiais decorrentes, com o mínimo de manutenção; 

b) Unidade de Força ou Comando, que promove a abertura e fechamento das 

abraçadeiras e a aplicação controlada das forças e pressões de soldagem, podendo ser 

manual, semiautomática ou automática; 

c) Faceador, que faceia ou aplaina os tubos/conexões assegurando o paralelismo das 

faces a serem soldadas. Para soldas em campo devem ser de acionamento elétrico ou 

hidráulico;  

d) Placa de Solda ou aquecimento, capaz de atingir e manter controladamente a 

temperatura de soldagem requerida. Deve ter as superfícies de contato com as peças a 

serem soldadas revestidas de material antiaderente em boas condições de operação, sem 

haver deslocamento\soltura de material antiaderente durante o processo de solda, 

evitando que o material fundido grude às mesmas; 

e) Casquilhos de redução (adaptadores), montáveis às abraçadeiras para reduzir seu 

diâmetro interno, permitindo a fixação dos tubos/conexões referentes à gama de 

diâmetros de soldagem do equipamento. São oferecidos dispositivos especiais para 

fixação de colarinhos para flanges.  

6.35.4 O corte do tubo deve ser executado de forma a não acarretar danos tais como 

ovalização, entalhes, delaminações e trincas. Verificar se as superfícies dos tubos estão 

planas, limpas e faceadas e sem rebarbas e unir as extremidades e verificar a ocorrência 

de algum GAP. Verificar o alinhamento dos tubos. 



 

 

 

PROCEDIMENTO 
N.º: 

PROCIG.GET.05 
REV.  

01 
TÍTULO:  

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL EM PEAD 
RESIDENCIAL E COMERCIAL. 

FOLHA: 

41 de 58 
GERÊNCIA: 

GETEC 
EMPREENDIMENTO: 

CIGÁS – COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS 
 

Este documento quando impresso sem o devido controle, retirado do seu diretório original ou 

salvo em computador pessoal será considerado uma “cópia não controlada”. 

6.35.5 A solda de topo por termofusão inclui 4 etapas: preparação, aquecimento (fusão), 

solda e resfriamento. 

6.35.6 A preparação e de extrema importância para uma boa soldagem. Essa etapa 

compreende: 

a)  Alinhamento dos tubos e/ou conexões; 

b)  Limpeza das superfícies de solda antes e após o faceamento; 

c) Faceamento das extremidades de solda, assegurando o perfeito paralelismo das partes 

e a remoção de possível camada oxidada; 

d)  Medição da pressão de arraste. 

6.35.7 O aquecimento subdivide-se em 2 fases: pré-aquecimento e aquecimento 

propriamente dito. 

a)  O pré-aquecimento objetiva, primordialmente, assegurar que as superfícies de 

solda estejam totalmente em contato com a placa de aquecimento, é de curta duração 

com pressão elevada. 

b)  O aquecimento se processa a baixas pressões, praticamente zero, e por tempo 

correlacionado com a superfície de solda, para que o material atinja a temperatura de 

fusão apropriada. 

6.35.8 A solda consiste na compressão das superfícies de solda fundidas, para que 

ocorra a penetração e a interligação molecular das duas partes. A pressão de solda deve 

ser mantida até que a temperatura caia abaixo da temperatura de fusão do material. 

6.35.9 O resfriamento pode ser subdividido em 3 fases: 

a)  Resfriamento durante a solda, com pressão elevada; 

b)  Resfriamento após a solda. Alguns procedimentos, como a DVS 2207, recomendam 

manter a pressão de solda ainda nesta fase, outros recomendam zerar a pressão, mas 

sempre mantendo o conjunto imóvel até o fim do ciclo de cristalização do material 

(<110°C para PE e <150°C para PP); 
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c)  Resfriamento para aplicar carga e pressão. Pode ser executado já com as partes 

soldadas fora da máquina de solda, e já podem ser movimentadas, entretanto, somente 

deve ser aplicada pressão após a superfície de solda atingir a temperatura ambiente. 

6.35.10 Para verificar o GAP máximo permitido, o desalinhamento máximo e outros 

parâmetros a ITCIG.ENG.12 – Soldagem de Tubulação de Polietileno, deve ser 

consultada e seguida. 

 

 

6.36 SOLDAGEM DE TUBULAÇÃO DE POLIETILENO POR ELETROFUSÃO 

6.36.1 Os tubos com diâmetro nominal menor que DE 32 só devem receber derivações 

através de tês comuns e luvas de eletrofusão, é proibido utilizar tês de serviço.  

6.36.2 Tubos com diâmetro maior ou igual à DE 32 podem receber derivações através de 

tês de serviço. 



 

 

 

PROCEDIMENTO 
N.º: 

PROCIG.GET.05 
REV.  

01 
TÍTULO:  

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL EM PEAD 
RESIDENCIAL E COMERCIAL. 

FOLHA: 

43 de 58 
GERÊNCIA: 

GETEC 
EMPREENDIMENTO: 

CIGÁS – COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS 
 

Este documento quando impresso sem o devido controle, retirado do seu diretório original ou 

salvo em computador pessoal será considerado uma “cópia não controlada”. 

6.36.3 Os compostos de polietileno dos tubos e conexões utilizados nas juntas de 

eletrofusão devem ser compatíveis entre si, devendo ser feita consulta aos fabricantes.  

6.36.4 Este método exige um equipamento de soldagem constituído basicamente de uma 

fonte regulada de tensão, normalmente de corrente alternada, com regulagem e controle 

de intensidade e do tempo de aplicação da tensão. 

6.36.5 Os equipamentos, inicialmente bem simples, constituídos de um transformador de 

tensão e um timer, hoje estão bastante sofisticados, com fontes chaveadas de alta 

frequência e totalmente controlados por processadores eletrônicos, controlando e 

registrando todo o ciclo de soldagem. 

6.36.6 No início de sua aplicação havia grandes diferenças entre os fabricantes das 

conexões, com tensões de soldagem variando de 10 a 220 V e diversos tipos de 

plugs/conectores das conexões, exigindo equipamentos de soldagem exclusivos para 

cada fabricante, dificultando para o usuário. 

6.36.7 Com o acordo da especificação do ISO/TC 138/SC 4/WG, definiu-se: 

a)  Tensão de soldagem máxima de 48 V, buscando a segurança do soldador, pois abaixo 

de 50 V não há risco a saúde do ser humano. Normalmente as conexões são para 

tensões de 10, 24 V, 39,5/40 V, 42 V ou 48 V. Algumas conexões especiais podem ter 

tensão de soldagem até 250 V, porem com conectores especiais; 

b)  Conectores padronizados de diâmetro 4,0e 4,7 mm; 

c)  Padrão de código de barras de 24 ou 32 dígitos 

6.36.8 O procedimento de soldagem por eletrofusão é especificado nas normas DVS 

2207, NBR 14465 entre outras e tem o seguinte princípio. Quando se aplica uma tensão 

elétrica nos terminais (conectores) da conexão, surge uma corrente elétrica na resistência 

inserida no corpo, gerando calor por efeito Joule, que leva a fusão a superfície interna da 

conexão e à superfície externa do tubo. O material da conexão, quando se funde, 

expande-se para dentro, em direção ao tubo. Da mesma forma, o material em fusão do 

tubo expande-se para fora, em direção à conexão. Dessa forma, os dois materiais são 

empurrados um contra o outro, formando uma pressão de solda, fazendo com que se 
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misturem. Quando a corrente elétrica cessa, os materiais começam a resfriar lentamente 

até a temperatura ambiente, formando novos cristalitos com a mistura dos dois materiais, 

soldando igual à solda de termofusão. 

6.36.9 Para que esse processo realmente funcione, as seguintes condições são 

obrigatoriamente necessárias: 

a) A superfície externa do tubo deve estar adequadamente raspada, assegurando a total 

retirada da camada oxidada (retirar camada mínima de 0,2 mm de espessura). No 

processo de produção dos tubos e conexões, os materiais são submetidos a altas 

temperaturas para sua fusão (da ordem de 200°C), levando as suas superfícies externas 

a oxidação, gerando um material reticulado, termofixo, que não se funde sob calor. Essa 

fina camada oxidada e invisível a olho nu, lembrando a pele humana ou um verniz 

transparente. Se não retirada se comporta como um isolante entre os materiais da 

conexão e do tubo, impedindo sua interação e a soldagem. Por mais calor que se aplique, 

chegando mesmo a derreter as peças, não ocorre a soldagem. Gerando o que se chama 

de solda fria, pois qualquer esforço é suficiente para soltar as peças, mostrando uma 

superfície de solda lisa, semi-espelhada. Lembre-se que na soldagem de topo por 

termofusão, a retirada dessa camada é feita quando do faceamento dos tubos. 

b) Como as conexões não podem ser raspadas, como os tubos, para eliminação da 

camada oxidada da superfície de solda, somente devem ser retiradas de suas 

embalagens no momento de sua soldagem, para evitar o contato prolongado com o ar 

(oxigênio) que as levariam a oxidação. 

c) As chamadas zonas frias das conexões, nas extremidades, devem ser adequadamente 

dimensionadas para que não se fundam, funcionando como uma barreira ou tampão, 

impedindo o escape do material fundido entre a conexão e o tubo, obrigando que 

realmente expandam um contra o outro, gerando a pressão de solda necessária a 

interação (mistura das massas). 

d) O corte dos tubos, seu alinhamento com a conexão, seu diâmetro e ovalização também 

devem ser adequados para assegurar o princípio das zonas frias. Com isso, a 

obrigatoriedade de cortas-tubos, alinhadores e desovalizadores. 
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e) Durante a soldagem, até o fim do tempo de resfriamento, as peças em solda devem ser 

mantidas alinhadas e imóveis, com o auxílio de ferramentas alinhadoras, pois quando é 

iniciada a fusão, a resistência elétrica interna flutua na massa fundida, e se não houver 

nada que impeça o movimento das peças, a resistência se deslocará, provocando curto-

circuito entre suas espiras, alterando a corrente, sobreaquecendo, por vezes até furando 

ou derretendo as peças. Essa questão é particularmente grave em tubos bobinados e/ou 

desalinhados. 
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6.36.10 Além dessas diretrizes, outras devem ser consultadas na ITCIG.ENG.12  e na 

ABNT NBR 14465. 

6.37 QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 

6.37.1 O INSTALADOR, ou empresa instaladora, para ser qualificada como instaladora de 

tubos poliolefínicos deve atender aos seguintes requisitos: 

a) Possuir equipamentos qualificados ao tipo de soldagem; 

b) Possuir procedimentos de soldagem, instalação, controle de qualidade consistentes e 

registros de soldagens executadas por seus soldadores; 

c) Possuir soldadores e inspetores qualificados; 
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6.37.2 Essa documentação deve ser exigida pela contratante para assinatura do contrato 

de serviços; e que a empresa pertença a um sistema de programa de qualidade, que 

realize a sua auditoria periódica e assegure a sua certificação. 

6.37.3 O soldador deve ser treinado por organismos ou entidades reconhecidas, porém 

qualificado e certificado por organismos de certificação credenciados. Para tanto, o 

soldador deve atender as seguintes premissas: 

a) Ter feito treinamento teórico e prático na modalidade da solda; 

b) Ser qualificado através de testes teórico e prático, demonstrando habilidade e domínio 

dos procedimentos de soldagem e conhecimento de tubos e conexões, sabendo avaliar 

espessuras, diâmetros, classes de pressão (SDR), parâmetros de soldagem e 

conhecimento de escalas de pressão, temperatura, dimensionais e conversão de escalas, 

bem como avaliação visual e dimensional de qualidade de soldas. 

6.37.4 Alguns organismos de certificação exigem escolaridade mínima de ensino 

fundamental completo, outros aceitam o soldador que apresente reconhecida capacidade 

de ler, escrever e efetuar operações matemáticas básicas desde que com experiência 

comprovada. A qualificação é válida por 2 anos, desde que não fique mais de 6 meses 

sem executar soldagens. A norma brasileira NBR 14.472 é referência para a qualificação 

de soldadores.    O inspetor deve ser treinado por organismos ou entidades reconhecidas, 

porém qualificado e certificado por organismos de certificação credenciados. 

6.37.5 Para tanto, o inspetor deve receber treinamento prático e teórico, com maior 

ênfase no teórico, não sendo necessário avaliar sua habilidade pratica de execução de 

soldas, mas sim, na avaliação da qualidade dessas. 

6.37.6 Seu treinamento e qualificação devem focar principalmente no seguinte aspecto: 

a)  Dominar os procedimentos de soldagem e o conhecimento de materiais e normas de 

tubos e conexões, EPI´s, saber avaliar espessuras, diâmetros, classes de pressão (SDR), 

tolerâncias admitidas nos dimensionais de tubos e conexões, interpretar leitura de 

instrumentos de medição, conhecer requisitos e cuidados de instalação e assentamento 

de tubulações, carga, descarga e estocagem de materiais em obra, conhecimento de 

escalas de pressão, temperatura, dimensionais e conversão de escalas, bem como 
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avaliar os parâmetros de soldagem e avaliação visual e dimensional de qualidade de 

soldas. 

6.37.7 Alguns organismos de certificação exigem escolaridade mínima de segundo grau 

completo, ou com experiência comprovada. A qualificação é válida por 5 anos. (Não há 

normas especificas para qualificação de inspetores). 

6.37.8 Normalmente, o controle de qualidade de soldas em obras é realizado através da 

análise visual conforme descrita nos procedimentos de soldagem nas respectivas normas, 

partindo-se da premissa da utilização de parâmetros de soldagem e materiais conhecidos 

e de história comprovada, sendo ainda recomendado que se façam avaliações através de 

ensaios destrutivos ao longo da obra. 

6.37.9 A avaliação da solda bem como a confirmação da qualificação da solda 

(confirmação de parâmetros e procedimento de soldagem), se faz necessária ainda nas 

seguintes situações: 

a) Falta de histórico comprovado da solda, soldador ou equipamento de soldagem; 

b) Não evidenciada a qualificação do equipamento de soldagem; 

c) Análise de novos materiais de tubos e/ou conexões, devido a problemas ocorridos; 

d) Verificação de compatibilidade de materiais de tubos e/ou conexões, quando não 

há histórico comprovado; 

e)  Auditoria de uma instalação; 

f) Obras de grande vulto e/ou grau de risco. 

6.37.10 Nesses casos, além da análise visual e do adequado registro e controle dos 

procedimentos e parâmetros, são executados ensaios destrutivos. 

6.38 TESTE PNEUMÁTICO 

6.38.1 O teste pneumático deve ser realizado em todo o ramal e nas redes distribuidoras; 

e utilizando nitrogênio ou ar comprimido, que deverá ser feito através do vent da válvula 

de bloqueio ou vent da caixa de válvula. 
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6.38.2 O teste será iniciado com vazão suficiente para a formação do ‘’pistão’’ que 

deslocará o ar contido na tubulação. Essa vazão será ampliada gradativamente e o 

controle de pressão será efetuado através de instrumentação e do ajuste da válvula de 

saída. 

 6.38.3 A ITCIG.ENG.38 –   Teste Pneumático deve ser seguida e consultada para 

esclarecer qualquer tipo de inconsistência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6.39 PROTEÇÃO DA REDE POLIETILENO PE 80 E PE 100 

a) Não devem ser utilizadas tubulações de polietileno PE 80 ou PE 100 em solos 

onde estejam presentes outros agentes agressivos, sejam eles produtos químicos, 

pedras, pregos e outros tipos de material cortante e/ou perfurante, ao composto de 

polietileno, conforme recomendação do fabricante do composto de polietileno. 

b) A tubulação de polietileno PE 80 ou PE 100 deve estar a uma distância mínima de 

0,30 m de redes de água, esgoto, linhas telefônicas e elétricas ou outros obstáculos. Em 

relação às linhas elétricas com tensão superior a 1 KV, a rede de polietileno PE 80 ou PE 

100 deve estar a uma distância mínima de 0,50 m ou suficientemente protegida com uma 

tela. Em cruzamentos onde seja difícil manter a distância de 0,30 m, admite-se uma 

separação de 7,5 cm, desde que seja providenciada a proteção da rede. 

c) Em travessias, cruzamentos ou outros locais em que as tubulações possam estar 

sujeitas a esforços excessivos, deve-se prever a proteção da tubulação. A forma de 

proteção e o dimensionamento devem constar no projeto da rede. 

 

6.40 REPAROS E DERIVAÇÕES EM TUBULAÇÕES PEAD 

6.40.1 É permitida a utilização do processo de esmagamento da tubulação para a 

execução de reparos ou acoplamento de novos trechos a redes em carga. 

6.40.2 Quando da utilização do processo de esmagamento, devem-se seguir as 

recomendações da NBR 14473. O estrangulador de vazão deve cumprir com os seguintes 

requisitos: 
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a)      Ser capaz de estrangular tubo de polietileno PE de maior diâmetro e classe de 

pressão especificada pelo equipamento, até que a distância entre os cilindros de 

esmagamento atinja a 80% do dobro da espessura nominal do tubo, com fator de 

segurança de ao menos 1,5 a máxima forca necessária; 

b)      O estrangulador deve possuir limitadores de esmagamento ajustáveis em 

função do diâmetro e espessura do tubo (SDR) para que o esmagamento não ultrapasse 

a 20% do dobro da espessura do tubo, ou seja, o esmagamento deve ser interrompido 

quando a distância entre os roletes de esmagamento atingir a 80% do dobro da 

espessura. Por exemplo, se o tubo tem espessura de 10 mm, a distância entre os roletes 

de esmagamento não deve ser menor que 16 mm (80% de 20 mm); 

c)      Se for de acionamento hidráulico deve possuir uma trava mecânica, que impeça 

o retorno do pistão hidráulico em caso de falha durante a operação; 

d)      Os roletes de esmagamento devem ter os diâmetros mínimos apresentados na 

Tabela abaixo; 

e)      Os roletes de esmagamento não devem deformar-se sob a ação da força de 

esmagamento; 

f)      O estrangulador de vazão deve poder ser facilmente operado dentro de vala por 

não mais do que duas pessoas. 
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6.40.3 Deve-se seguir as diretrizes abaixo para o estrangulamento: 

a) O estrangulamento deve ser feito a uma distância não inferior a 500 mm ou 4.DE, o 

que for maior, de qualquer união, derivação ou estrangulamento feito anteriormente; 

b) Se necessário, usar dois ou mais estranguladores consecutivos à montante do 

trecho a ser cortado, respeitando-se a distância de 500 mm entre eles ou 4.DE, o que for 

maior. Se necessário manter a pressão da linha tanto à montante, quanto à jusante do 

trecho a ser substituído deverá usar estranguladores nos dois lados do trecho; 

c) Uma vez estancado o fluxo, cortar fora o trecho danificado e proceder ao reparo; 

d) Após o termino da operação, o local estrangulado deve ser marcado com fita 

adesiva indelével, para não se repetir o estrangulamento no mesmo lugar. 

6.40.4 Devem ser adotados procedimentos para se evitar os efeitos das cargas 

eletrostáticas sobre as tubulações e acessórios, conforme exemplo abaixo: 

a) umedecer o conjunto tira de tecido de algodão e barra de cobre. A tira de tecido de 

algodão deve apresentar 0,70 x 0,03 x 0,002 m e a barra de cobre apresentar 0,50 m de 

comprimento; 

b) enrolar a tira de algodão no tubo, aplicando-se no mínimo duas voltas na tubulação; 

c) enterrar a barra de cobre pelo menos 0,30 m 

6.40.5 O reparo de linhas sem carga é a maneira mais simples para se fazer reparos. A 

dificuldade está em tubos enterrados, quando sua possibilidade de movimentação e 

mínima ou inviável, por conta disso, certos tipos de conexão são mais práticos para o 

reparo que outros. 

6.40.6 As luvas de eletrofusão e as uniões mecânicas de compressão, ambas sem o 

batente interno, ou do tipo removível, facilitam o reparo, permitindo que funcionem como 

uma luva de correr, não necessitando movimentar os tubos para serem instaladas. 

6.40.7 Soluções possíveis de reparo: 
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a) Cortar e substituir o trecho danificado por outro de mesmo DE e PN. Antes de cortar o 

tubo, deve-se aterrar o trecho a ser cortado, para evitar cargas elétricas estáticas que 

possam haver como decorrência do atrito do gás natural no tubo, eliminando a 

possibilidade de ocorrer uma faísca que levaria à explosão 

b) Se o tubo não puder ser movimentado para se fazer soldas de termofusão, utilizar luva 

de correr tipo eletrofusão, ou união mecânica de compressão, ou ainda utilizar um carretel 

com colarinhos/flanges nas extremidades. Pode-se ainda utilizar a solda de termofusão em 

uma das extremidades e a outra ser unida por luva de eletrofusão ou união de compressão 

mecânica ou mesmo colarinho/flange; 

c) Se o reparo não puder ser efetuado imediatamente após o corte da região danificada, 

as extremidades dos tubos devem ser tamponadas. 

6.40.8 O grande complicador do reparo de linhas em carga é a impossibilidade de se fazer 

soldagens com líquidos vazando. Em linhas de gás, há ainda o risco de incêndio durante a 

soldagem. Portanto, é recomendado o seguinte procedimento: 

a)     Fechar as válvulas necessárias a estancar o fluxo e executar o reparo; 

b)     Se as válvulas existentes na linha não estancarem adequadamente o fluxo, ou não 

puderem ser acionadas, deve-se utilizar o método do estrangulador de vazão para tubos de 

ate DE 315; 

c)     Não havendo a possibilidade de estancar o fluxo, deve-se utilizar conexões de 

compressão ou usar juntas mecânicas auto travadas especiais, como as mostradas no 

início. No caso das juntas mecânicas especiais as características de resistência à pressão, 

à tração e vida útil devem ser definidas e asseguradas pelo fabricante da peça; 

6.40.9 Deve-se consultar a norma ABNT NBR 14461 e a ITCIG.ENG.15 - Instalação, 

Abaixamento e Cobertura de Tubulação de Polietileno, para obter melhores informações. 
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6.41 COMISSIONAMENTO 

6.41.1 ENSAIO DE ESTANQUEIDADE EM PEAD 

6.41.1.1 Para o ensaio é necessário: 

a) Equipamentos e instrumentos de medição calibrados e na precisão requerida; 

b) Equipamentos de sinalização de segurança e EPI´s adequados; 

c) Equipe habilitada à realização de ensaios de pressão com supervisão e inspeção; 

d) Equipamentos de registro de pressão e relatórios adequados. 

6.41.1.2 Após a instalação de um trecho de no mínimo 400 m de comprimento para 

tubulações com DE menor que 63 e 100 m para tubulações com DE maior que 63, deve-

se realizar o ensaio de verificação da estanqueidade das juntas. 

6.41.1.3 Antes de se iniciar o ensaio, deve-se esperar o tempo de resfriamento, conforme 

a NBR 14464 ou NBR 14465. 

6.41.1.4 Para fazer os testes é preciso cumprir as seguintes regras: 

a) O trecho a ser testado deve ser isolado com dispositivos de fechamento 

específicos ou conexões, tais como caps, flanges cegos e colarinhos soldados ao tubo, 

adequadamente dimensionados e ancorados para suportar as pressões. Se possível, 

registradores de pressão são aconselháveis. 

b) A linha deve estar enterrada e preferencialmente com as juntas expostas. 

c) Pressurizar a tubulação com ar comprimido ou nitrogênio entre 100 mbar a 350 

mbar. 

d) Verificar todas as juntas, válvulas e acessórios com solução de água e sabão, 

quanto à existência de vazamentos. O sabão utilizado não deve ser agressivo ao 

polietileno. Reparar os vazamentos detectados, limpar as superfícies em que se utilizou 

agua e sabão e reiniciar o ensaio. 
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e) Aumentar a pressão até atingir a pressão final de teste (1,5 x PN). Aguardar a 

estabilização da pressão por um período entre 2 e 24 horas. Quanto maior a extensão da 

linha e o período de teste, maior deve ser o tempo de estabilização. 

f) Normalmente, o período de teste é estabelecido em função do volume da tubulação 

(V) e da pressão de ensaio.  

 

6.41.1.5   Realizado o ensaio, deve-se descomprimir bruscamente o trecho, a fim de 

desobstruir a tubulação. Esta operação deve ser repetida tantas vezes quantas forem 

necessárias para tornar o trecho completamente livre de obstáculos para o fluxo do gás. 

6.41.1.6 Deve-se tomar cuidado ao se promover esta descompressão brusca do trecho, 

para que não haja deslocamento da tubulação. 

6.41.1.7 Para seguir de forma mais concisa o ensaio consultar a ABNT NBR 14461 – 

Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas – Tubos e conexões 

de polietileno PE 80 e PE 100 – instalação em obras por método destrutivo (Vala a Céu 

Aberto). 

6.41.1.8 Todas as atividades desenvolvidas na realização desta atividade deverão estar 

firmadas e de acordo com todos os itens referentes à segurança, meio ambiente e saúde, 

além de seguir todas as normas de construção.   

7. REQUISITOS DE SMS 

7.1 Para prevenção de autuações/notificações por órgãos fiscalizadores, deverá ser 

atendido os requisitos descritos na NORCIG.SMS.11 DIRETRIZES DE SEGURANÇA, MEIO 

AMBIENTE E SAÚDE PARA CONTRATOS, atentando para: 
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 Os deveres e responsabilidades, quanto a fiscalização do cumprimento dos requisitos 

legais, requisitos Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde, pelos prestadores 

de serviços durante a execução de serviços contratados pela CIGÁS, visando evitar 

perdas em decorrências Ações Trabalhistas, Autuações por Órgãos Fiscalizadores, 

Incidentes, Acidentes, Doenças ocupacionais, Danos ao Meio ambiente, e ao 

Patrimônio. 

7.1.1 Com relação a execução de serviços prestados por empresas terceirizadas, atentar 

para: 

 Comunicação, aos responsáveis pelos serviços a serem executados por empresas 

terceirizadas, informando a GQSMS através do e-mail gqsms@cigas-am.com.br, o 

período de realização do serviço, o tipo da atividade e a quantidade de colaboradores 

envolvidos; 

 Planejamento Integração/ Briefing de QSMS – Havendo necessidade de execução de 

serviços terceirizados nas instalações internas e externas da Companhia, deverá ser 

informado a GQSMS com antecedência de até 24h;  

 As integrações serão realizadas pela GQSMS todas as terças-feiras ás 15h; 

 Os serviços serão liberados, somente após a realização da integração ou Briefing de 

QSMS, com a entrega das documentações necessárias, indicadas no anexo II 

Documentos para Credenciamento. 

7.2 Para prevenção de impactos ambientais, deverá ser atendido os requisitos descritos na 

NORCIG.SMS.05_Aspectos e impactos, levando em consideração: 

 Uso da ferramenta Legnet para consulta dos aspectos e impacto das atividades; 

 Cumprimento das recomendações descritas nas LAIPRs aplicáveis as atividades em 

execução;  

7.3 Para prevenção de incidentes e acidentes envolvendo colaboradores CIGÁS e de 

empresas terceirizadas, deverá ser atendido os requisitos descritos na 

NORCIG.SMS.04_Análise Preliminar de Risco-APR, principalmente no que diz respeito a: 

 Comunicação em até 10 dias ao GQSMS sobre os serviços a serem executados; 

 Elaboração da análise de riscos antes da execução das atividades; 

mailto:gqsms@cigas-am.com.br
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 Implantação das recomendações contidas nas APR’s antes e durante a execução das 

atividades, principalmente quanto a utilização de todos os EPIs necessários, incluindo 

uniforme completo para realização das atividades externas de Construção e 

Montagem e Manutenção da RDGN, conforme descrito no 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA da Companhia, requisitos 

legais e normas regulamentadoras; 

 Informação a GQSMS sobre alterações significativas de processos com antecedência 

para que ocorra revisão na APR e/ou elaboração da AST;  

 Garantir que a equipe de execução da atividade esteja treinada no procedimento 

executivo e na APR/ AST evidenciados em lista de presença; 

  Garantir que todas as atividades estejam cobertas por APR. 

7.4 Atender os requisitos descritos no PROCIG.SMS.14 - Permissão de Trabalho (PT), 

principalmente no que diz respeito a: 

 Solicitação de estabelecimento dos processos de emissão de Permissão de Trabalho 

(PT) visando preservar a integridade física das pessoas, da comunidade, do meio 

ambiente, dos equipamentos, e da continuidade das operações da Cigás, garantindo 

que todos os procedimentos estejam sendo implementados, todos os riscos 

associados a atividade sejam identificados e controlados e, todo trabalho seja 

autorizado e controlado apropriadamente com os cuidados necessários para 

atendimentos a esta norma; 

 Aplicação do procedimento em todos os trabalhos manutenção, montagem, 

desmontagem construção, inspeção ou reparo de equipamentos, sistemas ou 

instalações da CIGÁS, que ofereçam riscos de acidentes pessoais, ambientais ou 

alguma interferência na operação; 

 Atenção a proibição de emissão da Permissão para Trabalho pela mesma pessoa que 

irá executar a atividade; 

 A permissão para trabalho deverá ser emitida para as atividades: A frio, atividade em 

Espaço Confinado, atividade de Escavação, atividades de Manutenção, trabalho em 

altura, trabalho a Quente, trabalho com eletricidade, movimentação de carga, e 

transporte e manuseio de produtos químicos para trabalhos enquadrados na 
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sistemática de área liberada fica dispensado o planejamento do trabalho para fins de 

emissão da PT. 

 

7.5 Atender os requisitos descritos na NORCIG.SMS.10_Análise e Investigação de 

Acidentes, Incidentes e Desvios, em atenção a: 

 Comunicação de todas as ocorrências de Acidentes e Incidentes, Ocorrência 

Ambiental, Danos ao Patrimônio e Primeiros Socorros e o acionamento de órgãos 

externos de atendimento conforme anexos I, II, III, IV, V e VI da norma;  

 Garantia de que todo incidente, acidente e desvio siga o fluxograma de atendimento a 

emergências; 

 Garantia de que seja formada uma comissão de investigação para tratar a ocorrência 

sendo ela de qualquer gravidade; 

 Aplicação de melhorias contidas em plano de ação para mitigação da ocorrência.  

 

7.6 Atender os requisitos da NORCIG.SMS.09_Gerenciamento de Resíduos Sólidos e 

Efluentes – GRSE, praticando a organização, Limpeza e Coleta Seletiva de todos os 

resíduos gerados; 

7.7 Para atendimento a emergências, envolvendo colaboradores CIGÁS e de empresas 

terceirizadas: 

 Observar a ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE RESPOSTA – EOR, estabelecido 

no item 7.3.4 do NORCIG.SMS.08_Plano de Atendimento a Emergência, 

comunicando as ocorrências através do ramal 117 ou 0800-723-3202; 

 Garantir a adoção de medidas adequadas para o tratamento das ocorrências com 

característica de emergência externas e internas; 

NOTA:  A observância dos requisitos de SMS descritos nesta norma, não exclui a 

obrigatoriedade do cumprimento dos demais requisitos de QSMS descritos nos demais 

documentos do SGI e estabelecidos em legislações ou regulamentos municipais, estaduais 

e federais aplicáveis a Companhia. 
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8. REGISTROS 

Não aplicável 

9. ANEXOS 

Não aplicável 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


